AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE DATA 31 DE JULIOL DE 2019.

Alcalde:

Conrad Sala Llovera

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)
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Regidors:

Maria Rosa Solé Codina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS).

Xavier Simó Molgó

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Josep Maria Solé Codina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Marc Bellet Ramis

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

David Caselles Pujol

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

Julio Vallverdú Ezquerra

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

Secretària acctal: Ivette Farran Duran

A Castelldans, a les vint hores del dia trenta u de juliol de dos mil dinou, baix la Presidència del Sr. Alcalde i assistits per la
secretària accidental, van concórrer a la Casa Consistorial, prèvia citació en forma, els regidors que a dalt es relacionen a
l`objecte de celebrar la sessió extraordinària relativa a l`organització i funcionament de l`Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 20 DE JUNY DE 2019.

El Sr. Alcalde pren la paraula i pregunta si algú vol que es faci alguna rectificació de l’acta anterior. S’acorda per
unanimitat dels assistents aprovar l’acta de la sessió EXTRAORDINÀRIA de data 20 de juny de 2019 amb les següents
esmenes:

-

David caselles manifesta que en l’apartat de creació d ela junta de govern local van votar a favor perquè havien
entès que se’ls posaria com a membres de la mateixa amb veu però sense vot. No obstant, sembla ser que
aquesta no era la interpretació correcta, com va traslladar la secretària en l’acta després de fer la consulta a
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l’equip de govern en quan als membres de la formació de la junta de govern. Per aquest motiu manifesten que
d’haver sabut tal fet, haurien votat en contra tan ell, com el Julio Vallverdú, i així ho posen de manifest.

2. DECRETS D’ALCALDIA.

Es presenta el següent:
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-

Decret d’alcaldia de data 19 de juliol de 2019, mitjançant el qual s’aprova la factura presentada per
“Electroservicios” per import de 66,55 euros i concepte, desplaçament i revisió aparell aire condicionat llar
infants.

3. INFORMES D’ALCALDIA.

L’alcalde informa del següent:

-

La secretaria de polítiques digitals ens comunica la relació actualitzada de contactes amb els operadors per a les
administracions locals, a fi efecte de resoldre incidència de serveis de telefonia, banda ampla i altres.

-

La gerència territorial de cadastre ens comunica que en motiu de les eleccions de 26 de maig de 2019 cal
nomenar tres nous vocals representants del conjunts d’ajuntament de la província de lleida per al consell
territorial de la propietat immobiliària de Lleida. Cal elegir tres ajuntament si notificar-ho com a molt tard el 9
de setembre.

-

El departament de presidència ens informa que el proper 2 de setembre de 2019, el PUOSC 2020-2024 quedarà
formalitzar amb la publicació de la convocatòria que obrirà el termini per presentar sol·licituds fins al 15 de
novembre de 2019, inclòs.

-

El govern ha aprovat en data 21 de juny de 2019 un increment del 0’25% en els salaris públics, amb efectes des
de 1 de juliol. Tal increment ja ha estat reconegut en les nòmines del personal de l’ajuntament.

-

L’ACM ens comunica l’adjudicació de l’acord marc de subministrament, obres i serveis relacionats amb
l’enllumenat públic a les Garrigues. Ha resultat adjudicatària l’empresa CITELUM, empresa especialitzada en
enllumenat públic, i que oferirà el subministrament, instal·lació i manteniment dels enllumenats públics.

-

El registre de la propietat de borges blanques ens informa de l’expedient per inscriure la representació
geogràfica georeferenciada de la finca cadastral ubicada a polígon 15 parcel·la 100, partida del REGUE. En cas
de no haver oposició a la inscripció en un termini de 20 dies, es procedirà a fer-la efectiva.
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-

El departament d’educació ens informa de la implantació de la modalitat de Formació professional dual en el
territori de Lleida, i ens ofereix rebre alumnat de pràctiques en els nostres serveis públics. En aquest cas, ens
ofereixen professionals per a la llar d’infants municipal.

-

Montserrat Giné Garcia ofereix els seus serveis per a la revisió de les gestions i tramitacions urbanístiques en
curs del nostre ajuntament, així com també per assessorar-nos en temes urbanístics.

-

La diputació de Lleida ens informa que en relació a l’escrit que diversos ajuntaments, entre ells aquest, han
remés a la diputació sol·licitant les necessitats de suport tècnic que hi ha a l’administració local de la província
de Lleida; faran tot el possible per posa-hi algun tipus de solució durant el present mandat.
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-

El departament d’agricultura ens informa que el passat 11 d juliol finalitzava el termini per enviar les
estadístiques de captures, repoblacions i alliberament de la temporada 2018-2019 de l’APC dels que som
titulars, i que aquestes dades no han estat trameses.

-

El consell comarcal de les Garrigues ens fa arribar un manifest en el qual s’expressa el posicionament de l’ens en
relació al projecte que promou la planta TRACJUSA de Juneda per poder tractar purins a partir de la gasificada
de residus, al qual han donat suport tots/es els i les assistents. No obstant, s’ha posat en marxa un full de
signatures en contra de la incineració i a favor d’una solució per la gestió dels purins que generen les
explotacions dels nostres ramaders, sostenible mediambientalment i respectuosa per la nostra salut.

-

El passat dilluns es va fer un reunió al consell comarcal d’alcaldes en relació a la planta Tracjusa on es va aprovar
el manifest que s’ha informat al punt anterior. Havien de venir representants del departament de territori, del
departament d’agricultura i de salut. No obstant, no van assistir-hi.

4. INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

Es presenta el següent:

4.1) Període mig de pagament de proveïdors. Segon trimestre de 2019

PRIMER.- Informe corresponent al SEGON trimestre del 2019.

Ràtio

Import

Operacions pagades

7,98

160.943,69

Operacions pendents de pagament

60,57

28.116,19

Període mig de pagament a proveïdors

15,80
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En dit informe es considera que s’incompleix de forma reiterada el període mig de pagament de proveïdors, ja que tal
previsió no es compleix, ni s’arribarà assolir ni a reduir, si no s’estableix un ordre coherent de pagament de factures.

SEGON.- Informar que la Intervenció municipal ha remés la documentació resultant, al Ministeri d`Hisenda i
Administracions Públiques, mitjançant la plataforma virtual que s’ha disposat a tal efecte.
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5.

APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT.

Atès l’informe de Secretaria intervenció emès en data 16 d juliol de 2019, en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits procedents de factures d’altres exercicis pressupostaris
durant l’actual, i en què s’establia que era possible aquest reconeixement.

Atesa la proposta realitzada per l’Alcaldia, de conformitat amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril.

El ple de l’ajuntament de Castelldans, reunit en sessió ordinària, aprova per unanimitat dels regidors assistents:

PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits esmentats en aquest expedient per import de TRES MIL VINT-I-TRES
EUROS AMB SETATAN SIS CÈNTIMS (3.023,76 euros), corresponents a factures exercicis anteriors que es relacionen en
l’Annex I adjunt a l’expedient (ANNEX I)

SEGON. Tals despeses seran assumides dins el pressupost de 2019 amb càrrec a la partida 221.10, programa 920 del
pressupost de despeses i en la forma que es detalla a continuació:

Partida pres.

Descripció

Creditors
pendents d'aplicació
a 1 de gener

Modificacions
del
saldo inicial

Total creditors
pendents
d'aplicació

Pagaments
realitzats
durant l'exercici

0,00

755,94

755,94

0,00

0,00

755,94

755,94

0,00

0,00

755,94

755,94

0,00

Núm. de doc.

9.2.0 / 221.10

Subminsitrament de productes de netja

2019000001

Materia de neteja

9.2.0 / 221.10

Subminsitrament de productes de netja

2019000001

Materia de neteja

9.2.0 / 221.10

Subminsitrament de productes de netja

2019000001

Materia de neteja

9.2.0 / 221.10

Subminsitrament de productes de netja

2019000001

Materia de neteja
TOTAL

0,00

755,94

755,94

0,00

0,00

3.023,76

3.023,76

0,00
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TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per un
termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas
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contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

6.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT.

En sessió plenària celebrada en data 1 d’abril de 2019 es va aprovar inicialment el projecte de Modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament, el qual incloïa els següents documents:

-

Document de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Castelldans.

-

Document ambiental estratègic.

L'expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida
núm. 72 de data 11 d’abril de 2019, en el diari Segre de data 9 d’abril de 2019 al tauler d'edictes electrònic, durant el
termini d'un mes.

Havent finalitzat el termini d’un mes, no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació, segons consta en el certificat de la
Secretaria de la Corporació que es troba a l'expedient.

L'acord va ser notificat als ajuntaments dels termes municipals veïns al TM de Castelldans, així com a la Oficina territorial
d’avaluació ambiental a Lleida i a la Comissió territorial d’urbanisme a Lleida.

Tanmateix es van sol·licitar els corresponents informes sectorials, els quals ja han estat emesos, o bé, han exhaurit el
termini per fer-ho. En vista dels informes emesos s’han realitzat les modificacions oportunes al text inicial, en cas que
s’hagi escaigut.

Per tot l’exposat, el ple de l’Ajuntament de Castelldans, acorda per cinc vots a favor i dues abstencions dels regidors
assistents:

PRIMER.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament.
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SEGON.- Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, d'acord amb 1'art. 8.5.c) del Decret Legislatiu
1/2010, del 3 d'agost.

TERCER.- Trametre la documentació de l'expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida

QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició
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de cap tipus de recurs.

7. APROVACIÓ DE L’ACORD D’AGRUPACIÓ DELS PRÉSTECS FORMALITZATS ABANS DEL 31.12.18 AMB EL
COMPARTIMENT DEL FONS DE LIQUIDACIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS ALS PROVEÏDORS D’ENTITATS
LOCALS, MODIFICANT LES CONDICIONS FINANCERES, EN BASE AL QUE ESTABLEIX L’ACORD DE LA COMISSIÓ DELEGADA
DEL GOVERN PER ASSUMPTES ECONÒMICS DE 14 DE MARÇ DE 2019.

Vista la sessió celebrada el dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, el qual
va adaptar una sèrie de mesures en matèria econòmica.

Vista la mesura 3, que preveu l’agrupació dels préstecs formalitzats amb els compartiments Fons en Liquidació per al
finançament dels pagaments als Proveïdors d'Entitats Locals, amb el Fons d'Ordenació i Fons de Impuls Econòmic, de
l'FFEELL, modificant les condicions financeres. Cal indicar que és una mesura de caràcter obligatori, que s'aplicarà d'ofici,
l'aplicació requereix que cada entitat local adopti un acord d'aprovació de l'operació d'agrupació per l'òrgan competent,
amb acord amb l'article 52 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i per que, si s'escau, disposi la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local. Així
mateix, han d'incloure en els seus respectius plans d'ajust, exclusivament, els efectes de la mesura en la càrrega financera
de les operacions, sense que es puguin ni s'hagin d'adoptar mesures ni incloure un altre tipus de modificacions, ni tampoc
que s'hagi de sotmetre a cap valoració

Les condicions financeres aplicables a l'operació "única" que correspongui a cada entitat local, en aplicació de l'Acord de
CDGAE, es publicaran a la OVEL, i a elles podran accedir amb les claus de seguretat habituals.

L'esmentat acord que, a aquests efectes, adopti l'òrgan competent de la respectiva entitat local podrà ser de contingut
obert, indicant simplement qual s'aprova la formalització de l'operació que resulti de la agrupació amb les condicions que
calculi l'ICO aplicant les que ha fixat el Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 14 de
març de 2019, en el seu Annex II. O, alternativament, pot ser de contingut tancat, citant expressament les esmentades
condicions. Si l'entitat local opta per la primera opció podrà remetre l'acord de l'òrgan competent pel que fa estigui
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habilitada l'aplicació de captura corresponent a la OVEL, tot i que no estiguin publicades les condicions financeres
específiques que calculi l'ICO. Si opta per la segona opció haurà d'adoptar l'acord amb posterioritat a aquesta publicació.

Per tots aquests motius, el ple de l’ajuntament de Castelldans acorda per unanimitat de vots dels regidors assistents:

Primer.- Aprovar l’agrupació dels préstecs formalitzats amb els compartiments Fons en Liquidació per al finançament dels
pagaments als Proveïdors d'Entitats Locals, amb el Fons d'Ordenació i Fons de Impuls Econòmic, de l'FFEELL, modificant
les condicions financeres en base a l’acord de data14 de març de 2019 de la Comissió Delegada del Govern per a
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Assumptes Econòmics

Segon.- Aprovar la formalització de l'operació que resulti de la agrupació amb les condicions que calculi l'ICO aplicant les
que ha fixat el Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, de 14 de març de 2019, en el seu
Annex II.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la oficina de les entitats locals del ministeri d’hisenda i administracions públiques,
quan habiliti el corresponent aplicatiu.

Quart.- Facultar l’alcalde d’aquest Ajuntament, Sr. Conrad Llovera Sala, per a la formalització dels tràmits pertinents i
signar la documentació oportuna.

Cinquè.- Quan es formalitzi l’operació de préstec, comunicar-ho a la Direcció general de política financera, assegurances i
tresor, mitjançant el corresponent formulari.

8. MODIFICACIO PRESSUPOSTÀRIA PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DESPESA DE DIFERENT
ÀREA DE DESPESA.

Vist l'informe de Secretaria de data 03.07.19 sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, l'informe d'Intervenció
de data 03.07.19, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, la memòria d’alcaldia de data 15.07.19 i
l’informe proposta de secretaria de data 17.07.19; i de conformitat amb l'establert en els articles 179.2 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals,

El ple de l’ajuntament de Castelldans acorda per unanimitat dels regidors assistents:
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PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1_2019 (Exp. 106.2019), amb la modalitat de transferència
de crèdits entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa, d'acord al següent detall:

Aplicació
Progr.

Descripció

Crèdits

Transferències de

Crèdits

inicials

crèdit

finals

0,00

4.840,00

4.840,00

Econ.
Inversions noves en elements de

920

624.00

transport associats al funcionament
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dels serveis
TOTAL

4.840,00

Transferències en Aplicacions de Despeses

Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, s'imputa l'import total o parcial
d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Baixes o

Crèdits

anul·lacions

finals

Progr.

Econ.

011

310

Interessos préstecs i altres op.

12.000,00

2.000,00

10.000,00

011

311

Despeses de formalització.

1.000,00

1.000,00

0,00

011

352

Interessos de demora

1.000,00

1.000,00

0,00

011

359

Altres despeses financeres

5.000,00

840,00

4.160,00

TOTAL BAIXES

19.000,00

4.840,00

14.160,00

Baixes o Anul·lacions en Concepte d'Ingressos

3. º JUSTIFICACIÓ Modificació de crèdit per transferència entre partides de diferent programa.

La transferència suposa un canvi en el disseny o finalitat d'un crèdit, la dotació passa a ser assignada a un altre diferent.
Comptablement la transferència s'instrumenti mitjançant baixa en una aplicació pressupostària i alta simultània, i per
igual import, en una altra. Es tracta d'una operació equilibrada en el sentit que no modifica el muntant total dels crèdits
sinó només la seva composició.
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Les Entitats Locals regularan a les bases d'execució del Pressupost el règim de transferències establint, en cada cas, l'òrgan
competent per autoritzar-les. No obstant això, i en virtut de l'establert en l'article 179.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 40.3 del Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, del de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents
àrees de despesa serà competència del Ple de la Corporació, excepte quan afectin a crèdits de personal on la mateixa
podrà ser aprovada per l'Alcalde.
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SEGON. Publicar el present acord en el butlletí oficial de la província de Lleida i obrir un període d’exposició pública de 15
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació, per a que es puguin presentar les reclamacions oportunes. Un cop
finalitzat el període, si no hi ha al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord i publicació.

9. MOCIONS D’INCLUSSIÓ.

No se’n presenta cap.

10. PRECS I PREGUNTES.

10.1_ David Caselles demana que es faci un pregó en relació al tema de Tracjusa, i al document de signatures que hi ha en
contra de la incineradora.

10.2_ David Caselles vol manifestar que en relació al informe d’alcaldia en que es comenta que a la reunió relativa a
Tracjusa que es va fer al Consell comarcal el dilluns dia 29 de juliol de 2019, i al comentari que el departament
d’agricultura no hi va voler anar, concreta que no hi van anar, no perquè no volguessin, sinó perquè se’ls va avisar a últim
moment. L’alcalde, Conrad Llovera, en aquest punt comenta que ell no ha manifestat que no hi volguessin anar, sinó
simplement que se’ls va avisar però no hi van anar. També comenta que se’ls hi va demanar que hi anessin perquè
expliquessin perquè s’han fet informes favorables a la planta Tracjusa i al projecte que proposen, igual com es va fer amb
el departament de salut.

10.3_ David Caselles pregunta si s’ha enviat alguna notificació als pares dels nens usuaris de l’escola de música de Borges,
i si s’hi ha apuntat algú més, o si se’ls ha denegat la opció de apuntar-s’hi.

Conrad Llovera manifesta que la mancomunitat és un tema que s’està intentat resoldre, doncs suposa una despesa
difícilment assumible si no es limiten les places. Per aquest motiu, s’està intentat instaurar per a l’any vinent el mètode
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Dalcroze al propi municipi de Castelldans, per a que tothom hi pugui accedir, i els nens puguin aprendre música des de
petits, amb aquest mètode de pedagogia musical.
David Caselles pregunta si es pot assegurar que tindran aquest mètodes l’any vinent al poble, i si es un ensenyament
reglat i regulat, com passa amb l’escola de música. Conrad Llovera li contesta que s’està intentant però que cal veure la
viabilitat del projecte. Al que la David Caselles li comenta que, per tant no ho poden assegurar. Conrad li diu que si. I
Maria Rosa intervé manifestant que s’està intentat buscar una solució, però que cal que sigui viable, i que ells consideren
que em mètodes Dalcroze seria una bona forma d’implantar l’ensenyament de música al poble.
La secretària interventora intervé explicant el funcionament dels pagament a la mancomunitat, i la irracionalitat (al seu
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parer) dels pagaments. David Caselles li manifesta que a la mancomunitat li diuen que es paga 40 euros per mes i alumne,
i que responen a despeses de subministrament si neteja dels espais on es fan les classes. La secretària li comenta que la
mancomunitat inicialment es va crear, sense que, segons ells, suposes cap despesa a la resta de municipis, i després quan
van deixar de rebre subvencions de la Generalitat, i el rati d’alumnes ja no era el que importava van anar a reclamar als
ajuntaments de la resta de municipis. Tanmateix també se’ls va dir que perquè no feien activitats a altres municipis, però
això no ho van acceptar. David Caselles manifesta que per alguna cosa tenim representants al consell de la mancomunitat
i que per tant, tot això es pot preguntar i proposar. La secretària li comenta que fan absolutament el que volen, i que qui
decideix es Borges, Arbeca i Juneda.
L’alcalde posa punt i final al debat i comenta que per a l’any vinent ja s’està mirant una alternativa. David reitera la
pregunta de si li pot assegurar, i Conrad li respon que si.

10.4_ David Caselles comenta que vol, només fer una última pregunta en relació a la intervenció de Conrad Llovera en el
consell d’alcaldes del dilluns dia 29 de juliol de 2019 que va tenir lloc al consell comarcal en relació a la planta Tracjusa i a
la intervenció de “Vazquez”, i és la següent: Si tal intervenció fou a tall d’alcalde o a títol individual.
Conrad Llovera li contesta que va ser a tall d’alcalde, que tot el que es diu en el consell d’alcaldes, si no es diu el contrari
és a tall d’alcalde. I especifica que va vetar la intervenció de Vazquez i va marxar, degut a la exposició que havia fet a
Castelldans, doncs, al seu parer no li mereix cap credibilitat i considera que havia menyspreat al consell comarcal en els
seus comentaris a Castelldans. Per aquest motiu el va vetar i va decidir abandonar la sala quan ell va intervenir. Que tot
això, així quedarà reflectit en l’acta del consell d’alcaldes, i que fins i tot l’alcaldessa de Cervià li va comentar que veia
normal la seva reacció, ja que si ho hagués fet a Cervià, igual hauria fet el mateix, o directament no li hauria deixat fer tals
comentaris.

I no havent més assumptes a tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint-i-una hores, de la qual cosa
s’estén la present acta, que jo, la secretària accidental, en dono fe.

L`ALCALDE
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